Características
- Aspiração do ar em contracorrente com descarga do ar úmido
para cima;
- Totalmente desmontáveis;
- Fácil acesso para inspeção, manutenção e limpeza;
- Disponíveis para nível de ruído industrial e silencioso.

Carcaça
- Totalmente de PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro),
autoportante, pigmentação verde escura (standard ) ou,
opcionalmente outra cor com padrão a consultar;
- Fornecimento padrão com altura de janelas para livre entrada de
ar por 4 lados. Opcionais: Janelas mais altas para o caso de
obstrução na entrada de ar em 3 ou 2 lados;
- Pode ser fornecida sem bacia própria com ferragens para
montagem sobre bacia de concreto.

Bacia de ÁguaFria
- De PRF, parte integrante da estrutura;
- Dreno, reposição, transbordo e, opcionalmente "quick-filler" de
PVC, com roscas BSP;
- Crivo de saída: Impede a sucção do ar, aproveitando
praticamente todo o volume de água na bacia;
- Conexão de saída de água resfriada com mangote de borracha;
- Mangote de borracha na entrada de água quente.

EIiminadores de Gotas
- Estrudados em perfis de PVC e com duplo estágio, ou em
lâminas injetadas de polipropileno (PP);
- Painéis desmontáveis apoiados sobre o sistema de distribuição
de água permitem fácil retirada para lavagem;
- Baixa perda de pressão estática do ar e alto poder de retenção
de gotas.

Distribuição de Água
- Por gravidade, através de tubos de PVC ou de PRFV e
distribuidores de Polipropileno.
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Enchimentos de Contato
- Filme de corrugação cruzada;
- Limite de temperatura de 55°C;
- PVC auto extinguível de 0,25 mm de espessura após vácuo formação;
- Blocos montados na fábrica através de solda química;
- Somente para água limpa.

- Filme de corrugação vertical off set;
- Limite de temperatura de 55°C;
- PVC auto extinguível;
- Blocos montados na fábrica através de solda química ou montagem mecânica;
- Lavável com jato d'água;
- Alta resistência à formação de bloqueio por biolimo;
- Apropriado para águas com elevado teor de sólidos não incrustrantes;
- Excelente relação área de superfície x volume de resfriamento.

- Grades de polipropileno com canais verticais;
- Configuração em malha losangular com posicionamento vertical;
- Limite de temperatura de 75°C;
- Apropriado para águas industriais;
- Lavável com jato d'água;
- Alta resistência química e mecânica;
- Suporta incrustrações sem deformar-se equivalentes ao peso de um homem;
- Apropriado para águas industriais.

SGC
- Grades de polipropileno com canais inclinados;
- Montagem com posicionamento dos canais em configuração cruzada;
- Limite de temperatura de 75°C;
- Apropriado para águas industriais;
- Lavagem com jato d'água pressurizada possível após retirada da torre;
- Alta resistência química e mecânica;
- Suporta incrustações de até aproximadamente o peso de um homem sem
deformar-se;
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- Barras de respingo lisas e robustas em configuração triangular de PVC auto
extinguível;
- As barras de respingo apóiam-se em malha losangular de PRFV;
- Limite de temperatura de 60°C;
- Proporciona o mínimo de turbulência ao fluxo do ar;
- Boa troca térm ica com ba ixa perda de pressão estática;
- Efeito de auto lavagem através de alinhamento vertical e paralelo das barras;
- Máxima resistência à aglutinação de biolimo e sólidos em suspensão.

Ventiladores
-Axiais, pás múltiplas, em PRFV, cubo de aço ou alumínio.

